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A nyílt hozzáférésű adatok versenye, az EU 
Datathon negyedik kiadása február 19-én 
kezdődött, amelynek keretében lehetősége van 
bemutatni a nyílt hozzáférésű adatok potenciálját 
napjaink társadalmában, és természetesen 
megcsillogtathatja a kreativitását és a tehetségét is! 

A verseny lehetőséget biztosít arra, hogy részesedhessen 
a 100 000 EUR értékű teljes díjalapból. A részvételhez 
javaslatot kell tennie olyan nyílt adatkészleteket össze-

kapcsoló és használó alkalmazásra, amelyek legalább egyike 
az EU intézményei, ügynökségei és szervei által rendelkezésre 
bocsátott több ezernyi adatkészletből való. További informá-
ciókért lásd a versenyszabályokat: https://op.europa.eu/en/web/
eudatathon/2020-rules 

A pályázatának konkrét üzleti modellek vagy szociális vállal-
kozások számára elérhető lehetőségeket kell bemutatnia. 
Ezenkívül megfelelő, új megközelítéseket és megoldásokat kell 
találnia, hogy segítse Európát az Európai Bizottság által meg-
határozott és a nyílt hozzáférésű adatok felhasználásával 
történő fontos célkitűzések elérésében. Így illeszkednie kell az 
alábbi tematikus kihívások közé:

k 1. kihívás: Európai zöld megállapodás
k 2. kihívás: Emberközpontú gazdaság
k 3. kihívás: Az európai demokrácia megerősítése
k 4. kihívás: A digitális korra felkészült Európa

#EUdatathon 2020: innováció Európa számára 
a nyílt hozzáférésű uniós adatok segítségével

Pályázatát és egy rövid leírást 2020. május 3-ig kell benyúj-
tania az EU Datathon weboldalon.

Tizenkét nyertes csapatot (tehát kihívásonként hármat) válasz-
tanak ki. Ha a nyertes csapatok közé kerül, felkérjük alkalma-
zása kidolgozására, illetve arra, hogy az október 13–15-e 
között, Brüsszelben megrendezendő és több mint 9000 részt-
vevőt bevonzó Régiók és Városok 18. Európai Hete esemé-
nyen bemutassa azt.

A nyertes csapatok végleges rangsorolása is ezen az esemé-
nyen dől el, a csapatok pedig a következő díjakat kapják (kihí-
vásonként): első díj: 12 000 EUR; második díj: 8 000 EUR; 
harmadik díj: 5 000 EUR.

Az EU 2020 Datathon versenyt az Európai Unió Kiadóhivatala 
szervezi szoros együttműködésben a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatósággal. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon
@EU_opendata
@euinmyregion
#EUdatathon
#ideas4EU
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